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Seis semanas após uma importante assembléia anual que sacudiu o conselho de administração 
do Yahoo que havia apresentado resultados abaixo do esperado investidores e analistas se 
questionam sobre o que teria acontecido com as esperadas repercussões das mudanças na 
companhia. 
 
O único evento isolado digno de menção desde a assembléia de 1 de agosto foi que a cotação 
do papel do Yahoo atingiu seu nível mais baixo em cinco anos na semana passada, indo a US$ 
17,75. O acontecimento colocará investidores recentes, a exemplo do novo membro do 
conselho, Cari Icahn, num buraco ainda mais fundo. 
 
Executivos graduados do Yahoo apresentarão amanhã um relatório sobre a estratégia da 
companhia, mas estima-se que preferirão oferecer mais detalhes sobre o desenvolvimento 
técnico da plataforma do Yahoo a terem de abordar preocupações com temas financeiros. 
 
Analistas dizem que, nesses níveis, o Yahoo deveria ao menos estar recomprando suas ações 
para ajudar a impulsionar o preço do papel. 
 
"Já transcorreu mais de um mês e ainda não notamos uma atividade mais agressiva, como 
uma recompra de ações mais acelerada, inclusive uma oferta de aquisição holandesa (dentro 
de uma certa variação de preço), que agora é uma possibilidade mais plausível", diz Scott 
Kessler, analista de tecnologia na área de análise de renda variável do Standard & Poor's. 
 
Icahn, o investidor ativista bilionário, ainda não provocou nenhum impacto visível na condição 
de membro do conselho, porém Wall Street receberia com bons olhos uma reestruturação que 
visasse reduzir a base de custo do Yahoo e a alienação dos seus ativos asiáticos para gerar 
caixa. 
O Yahoo está ansioso para dar prioridade às suas iniciativas de software, como a plataforma 
de publicidade Amp e o Yahoo Open Strategy (Yos), anunciadas em abril. O Amp ajudará os 
jornais parceiros do Yahoo a colocar anúncios de forma mais eficiente a partir deste trimestre 
e o Yos auxiliará o Yahoo no combate à ameaça vinda das redes de comunicação social. 
Nenhuma delas, porém, terá impacto nos resultados no futuro próximo. 
 
Por outro lado, a Companhia parece ter refreado o êxodo de executivos importantes. Apesar 
de ter anunciado a saída esperada, ontem, de David Karnstedt, veterano de sete anos e vice-
presidente sênior de vendas para os EUA a empresa também apresentou Joanne Bradford, 
uma ex-executiva da Microsoft, como vice-presidente sênior de receitas nos EUA e de 
desenvolvimento de mercado. 
 
Para Jerry Yang, executivo-chefe da companhia, a cobrança sobre o cargo foi temporariamente 
aliviada na esteira da assembléia anual, porém ele poderia voltar a sofrer pressão novamente 
no próximo mês, se , o Yahoo anunciar pálidos rendimentos para o terceiro trimestre. "As 
pessoas estão ficando extremamente fartas de ouvir a mesma ladainha do Yahoo, de que 
estão se focando em valor para o acionista", disse Kessler. 
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